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OFERTA PRACY 

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zatrudni pracownika w Dziale 

Elektrotechnicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile na stanowisko: Konserwator Elektryk. 

Wymiar czasu pracy – pełny etat 

Opis stanowiska:  

 Konserwacja urządzeń elektrotechnicznych w szpitalu 

Wymagania niezbędne:  

 Wykształcenie  – kierunek energetyka/elektrotechnika lub pokrewny, 

 Mile widziana znajomość obszaru dot. prac eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, 

 Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E”, 

 Dyspozycyjność, 

 Komunikatywność 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę, 

 dopłatę do wypoczynku oraz inne świadczenia socjalne, 

 możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach, 

 pracę w przyjaznej atmosferze 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, 

kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą ,,Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia 

aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku              

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Pile pok. D9 lub przesłać drogą 

elektroniczną  e-mail: kadry@szpital.pila.pl  

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej 

selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy 

wstępnej. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 

z siedzibą w Pile przy ul. Rydygiera 1. Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz 

prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.  
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